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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมและเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า 
เชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	15	แบ่งการวิจัยเป็น	2	ระยะ	 ดังนี้ 
ระยะที่	1	วิจัยเชิงปริมาณ	กลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วย	ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	15	
จ�านวน	480	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.988	
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	และระยะที่	2	วิจัยเชิงคุณภาพ	ใช้วิธีสนทนากลุ่ม	มีผู้ร่วมสนทนากลุ่ม	10	คน	
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา
	 ผลการวิจยัพบว่า	1)	ภาวะผูน้�าเชิงพหุวฒันธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา	เขต	15 
มี	5	องค์ประกอบ	คือ	 (1)	การแสดงออกทางจริยธรรมบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 (2)	การส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้เรียน	(3)	การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม	 (4)	การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	และ	 (5)	การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความหลากหลาย 
ทางวฒันธรรม	2)	รปูแบบการพัฒนาภาวะผูน้�าเชิงพหวุฒันธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	
เขต	15	ประกอบด้วย	22	ตัวชี้วัด	และ	14	กิจกรรม
ค�าส�าคัญ:	ภาวะผู้น�า,	พหุวัฒนธรรม,	ผู้บริหารสถานศึกษา,	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Abstract

 The aims of this research were to analyze the factors of multicultural leadership and propose the multicultural 
leadership	development	model	for	school	administrators	under	the	Secondary	Education	Service	Area	Office	XV.	There	
were	2	phases	for	this	research.	The	first	phase	used	a	quantitative	methodology,	which	was	an	exploratory	factor	
analysis.	The	samples	were	480	school	administrators.	The	data	instrument	was	a	five	rating	scale	questionnaire.	The	
reliability	was	0.988.The	second	phase	used	a	qualitative	methodology,	conducting	a	focus	group	with	10	participants	
and	analyzing	data	by	using	content	analysis.
	 The	results	were	summarized	as	follows:	First,	multicultural	 leadership	consists	of	 five	dimensions	 including 
1)	an	expression	of	ethics	on	the	basis	of	diversity;	2)	a	promotion	of	teaching	and	learning	emphasizing	its	acceptability 
in	diversity	of	learners;	3)	an	advocacy	of	school	personnel’s	knowledge	and	understanding	about	cultural	diversity; 
4)	an	enhancement	of	relationship	with	the	community;	and	5)	an	integration	of	cultural	diversity	into	school	curriculum.	
Second,	the	model	of	multicultural	leadership	development	for	school	administrators	under	the	secondary	education	
service	area	office	XV	including	22	indicators,	four	learning	units,	and	14	activities.
Keywords:	leadership,	multicultural,	school	administrators,	Secondary	Education	Service	Area	Office

ASJ P S U  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2562), 30(2), 23-33 Research
A r t i c l e



24  ASJ P S U

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

 บทนำา
	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม	 ไม่ว่าทางเชื้อชาติ	 เช่น	 ชาวไทยเชื้อสายลาว 
ชาวไทยเชื้อสายมอญ	ชาวไทยเชื้อสายเขมร	รวมไปถึงกลุ่ม
ชาวไทยเชื้อสายจีน	 ชาวไทยเชื้อสายมลายู	 หรือทางด้าน
ศาสนาก็มีหลากหลาย	ทางด้านชนชั้นทางสังคม	และอ่ืนๆ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซ่ึงประกอบด้วย	 จังหวัดปัตตานี	 ยะลา	 และนราธิวาส	
ประชาชนส่วนใหญ่มีความหลากหลายเช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืน	
แต่ส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญเฉพาะในความหลากหลายทาง 
ศาสนา	โดยในพ้ืนทีดั่งกล่าวประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	80 
นับถือศาสนาอิสลาม	 ดังนั้นชนกลุ ่มใหญ่ในพ้ืนที่นี้จึงมี 
อัตลักษณ์พิเศษออกไป	โดยมีความทับซ้อนกับความหลาก
หลายอื่นๆ	ด้วยเช่นกัน	เช่น	บางส่วนเป็นชนชาติพันธุ์มลายู
จึงมีวิถชีีวิต	ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีภาษาพูด	การแต่งกาย 
การละหมาดมีความแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ	 (ฐิติมดี 
อาพัทธนานนท์,	2551)	พื้นที่ดังกล่าวสะท้อนความแตกต่าง
ที่สามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนจากความละเอียดอ่อน	และ
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมของประชากรที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่	ซึ่งสอดคล้องกับ	บรรจง	ฟ้ารุ่งสาง,	ไข่มุก	อุทยาวลี, 
เอกรินทร์	สงัข์ทอง,	และ	ไฟซ็อล	หะยอีาวงั	(2554)	ทีก่ล่าวว่า 
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีรากฐาน
ลึกซึ้งทางวัฒนธรรมมีความผูกพันกับเอกลักษณ์ทางสังคม
วัฒนธรรมของตนเองค่อนข้างสูง	 ประชาชนส่วนใหญ่ที่
นับถือศาสนาอิสลามยังคงยึดม่ันในการศึกษาตามแบบ
ในมิติวัฒนธรรมศาสนาตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับสูง 
และแสดงออกถึงวัฒนธรรมในสังคมของท้องถิ่นที่มีความ
แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศ	ขณะเดียวกันพ้ืนฐาน
ทางสังคมท่ีมีท้ังผู้นับถือศาสนาพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีน
ยังรวมทั้งการติดต่อกับต่างประเทศในกลุ่มชาวจีนมาเลย ์
และประชาคมตะวันออกกลางยังสร้างความเข้มแข็งใน 
ด้านเศรษฐกิจและด้านศาสนาไปพร้อมๆ	กัน	 จึงท�าให้
สังคมในชายแดนภาคใต้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาที่ 
หลากหลาย	 ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ
ในการปกครองดูแล	 และให้การพัฒนาเป็นการเฉพาะ 
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษา
	 การจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น 
มีสภาพที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนในด้านอัตลักษณ์	 วิถีชีวิต	
ภาษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	การจัดการศกึษาในสามจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้จึงยึดหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต	 เอกลักษณ์	 ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมความต้องการของท้องถ่ินและประชาชนที่มี

ลักษณะเฉพาะบนพ้ืนฐานของหลักศาสนาที่เชื่อมโยงกับวิชา
สามัญและวิชาชีพที่ยึดผู้เรียนและประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยให้มีการบริหารจัดการในลักษณะพิเศษที่แตกต่างจาก
พ้ืนที่ อ่ืน	 เช่น	 นโยบายส่งเสริมการสอนศาสนาอิสลาม 
โดยจัดแบบบูรณาการในกลุ่มสาระระหว่างหลักสูตรสามัญ
ศึกษากับอิสลามศึกษา	 จัดเพ่ิมเวลาเรียนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐเพ่ิมมากขึ้น	 (กษมา	วรวรรณ	ณ	อยุธยา,	
2550)	สอดคล้องกับ	บรรจง	ฟ้ารุ่งสาง	และคณะ	 (2554) 
ที่กล่าวว่า	การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้อง
ยึดหลักการเชิงบูรณาการวิถีชีวิตเอกลักษณ์ความหลาก
หลายทางวฒันธรรมความต้องการของท้องถิน่และประชาชน
ที่มีลักษณะเฉพาะรวมทั้งการจัดการศึกษาด้านหลักสูตร
ที่ต้องยืนบนพ้ืนฐานของวิถีชีวิตที่ควรมีการเชื่อมโยงกับ
สภาพสังคมชายแดนภาคใต้การบูรณาการการแก้ปัญหา
ทางสังคมเป็นพ้ืนฐาน	ตลอดจนการมุ่งคุณภาพวิถีชีวิต 
การพัฒนาทางเศรษฐกจิเพ่ือสงัคมทีอ่ยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุ
ที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับ	บัญญัติ	 ยงย่วน,	 จิระพันธ์	 เดมะ, 
และ	อินทริา	หริญัสาย	(2553)	ทีก่ล่าวว่า	การจดัการศกึษาใน
พ้ืนทีพ่หวุฒันธรรมควรมีลกัษณะพิเศษ	กล่าวคือ	ควรปลกูฝัง
ค่านิยมในเรื่องการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ให้เกดิขึ้นในตวันกัเรียนทกุกลุ่มเพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานของการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรมอย่างสงบสขุต่อไป	และ	คร	ูคือ
บุคคลที่ควรจะเป็นแบบอย่างของการยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายวัฒนธรรมและปฏิบัติต่อนักเรียนเพ่ือนร่วมงาน
และผู้ปกครองโดยปราศจากอคติ	และ	 เอกรินทร์	สังข์ทอง	
(2552)	ยังกล่าวว่า	สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคม
ที่มีความหลากหลายและมีมิติทางสังคมที่ค่อนข้างซับซ้อน 
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้น�าทางการศึกษาจ�าเป็นต้องมี
ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับบริบทดังกล่าว	 ซ่ึงฐิติมดี	
อาพัทธนานนท์	 (2561)	 ได้ทบทวนนโยบายของรัฐบาลไทย
เกี่ยวกับการศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า
รัฐพยายามเคารพในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของนักเรียน	
ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา	ศาสนา	การแต่งกาย	หรือการจัด
กจิกรรมต่างๆ	แต่ทั้งนีย้งัไม่ได้เน้นอัตลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ของนักเรียนว่าเป็นสิ่งส�าคัญในการจัดการศึกษา	ทั้งนี้	Lee	
(2003,	cited	in	Miner,	2005)	ผูบ้ริหารสถานศกึษาแห่งหนึง่ 
ในแคนาดาได้ให้สัมภาษณ์ในบทหนึ่งว่า	แม้รัฐจะประกาศ
นโยบายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมเพียงใด 
แต่สิง่ส�าคัญมากประการหนึง่ผูบ้ริหารสถานศกึษาทีจ่ะต้องให้ 
ความส�าคัญอย่างจริงจัง	ผู้บริหารสถานศึกษาควรใส่ใจดูแล
ทั้งครูและผู้เรียนที่ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างจากตน	
รวมถึงการต่อต้านทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
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ดังนั้นการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรค�านึงถึงความแตกต่างทางด้าน	
ศาสนา	วัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของครู	บุคลากร	นักเรียน
และชุมชนที่ มีส ่วนเกี่ยวข ้องกับการจัดการศึกษาดังที ่
Kavanaugh	(2005,	อ้างถึงใน	เอกรินทร์	สังข์ทอง,	2551)
ได้กล่าวว่า	บทบาทที่ส�าคัญดังกล่าวขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคม	ความเปลีย่นแปลงของ
โลกและความต้องการของชมุชนและผูป้กครอง	เช่นเดียวกบั	
Riehl	(2000)	ทีเ่น้นว่า	ผูอ้�านวยการสถานศกึษาต้องสามารถ
จัดโปรแกรมการเรียนการสอนทีต่อบสนองต่อความต้องการ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน	และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนสอดคล้องกับ	เอกรินทร์	สังข์ทอง	
(2552)	ที่เสนอว่า	ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ควรมีภาวะผู ้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมในด้านความ
สามารถในการตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม	
จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่	 สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท�างาน
กับภาคีทุกภาคส่วน	และพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม	
	 งานวิจัยนี้จึงมุ ่งศึกษาองค์ประกอบภาวะผู ้น�าพหุ-
วัฒนธรรมส�าหรับผู ้บริหารและเสนอรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	15	เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการศกึษาทีส่อดคล้องกบัความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทางด้านศาสนา	ภาษา
วัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของครู	บุคลากร	นักเรียน	และชุมชน
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรม	โดยน�าสาระทั้งหมดมาวิเคราะห์
องค์ประกอบภาวะผูน้�าเชิงพหวุฒันธรรม	ก่อนทีจ่ะก�าหนดเป็น
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	
เขต	15	ต่อไป

 วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เ พ่ือวเิคราะห ์องค ์ประกอบภาวะผู ้น�าเชิงพหุ-
วฒันธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	15
	 2.	เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าเชิงพหุ-
วฒันธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	15

 ความสำาคัญและประโยชน์การวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ เสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�า 
เชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	15	ซ่ึงภาวะผูน้�าเชิงพห-ุ 
วัฒนธรรมมีความส�าคัญกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม	ผลที่ได้จากการวิจัยน�าไปใช้
ประโยชน์ท�าให้ได้องค์ความรูเ้กีย่วกบัองค์ประกอบภาวะผูน้�า
เชิงพหวุฒันธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาในสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	15	และเป็นแนวทางให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
ให้มีความตระหนักถึงความส�าคญัของพหุวัฒนธรรม	พัฒนา
ภาวะผู้น�าให้แก่ผู้บริหารให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาจัดท�าคู่มือให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาใน
เรื่องการบริหารสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม	รวมทั้ง 
การพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการ 
ส่งเสริมการบริหารโรงเรียนอันเป็นสถานทีท่ีบ่่มเพาะเยาวชน
ในสถานศึกษาได้เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ขอบเขตการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	 (mixed	
methodology)	โดยแบ่งการวิจัยเป็น	2	ระยะตามวตัถปุระสงค์
การวิจัย	มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
	 ขอบเขตการวิจัยระยะที่	1	 เป็นการศึกษาองค์ประกอบ
ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรม	 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ	
(quantitative	research)
	 1.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ภาวะผู้น�า 
เชิงพหวัุฒนธรรมจากเอกสาร	ทฤษฎ	ีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง
ซ่ึงผู้วิจัยสรุปตัวแปรที่เกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา	ประกอบด้วย	การพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม	การพัฒนาบุคลากร	ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชมุชนการจัดการเรียนการสอน	การก�าหนด
นโยบายตามแนวทางพหุวัฒนธรรม	และคุณลักษณะของ 
ผู ้บริหาร	 โดยผู ้วิจัยจะน�าตัวแปรดังกล่าวมาวิเคราะห  ์
องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	 เพ่ือให้ได้องค์ประกอบภาวะผู้น�า 
เชิงพหวุฒันธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาในสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	15	ต่อไป
	 2.	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถาน
ศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	15 
จ�านวน	598	คน	 โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 
ผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีจ่�านวน	480	คน 
ซ่ึงก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากอัตราส่วน

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ชวลิต เกิดทิพย์, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, สุดารัตน์ พรหมแก้ว, และ บรรจง ฟ้ารุ่งสาง 
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ของตัวแปรต่อขนาดกลุ่มตัวอย่างในระดับ	 1:15	 (Hair, 
Anderson,	Tatham,	&	Black,	1998)	การวิจัยในครั้งนี้ 
ผูว้ิจัยได้จ�านวนตวัแปรจากการสงัเคราะห์เอกสาร	ทฤษฎี	และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ได้จ�านวนตัวแปร	32	ตัวแปร	น�ามาคูณ
กบั	15	ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง	จ�านวน	480	คน	ในการสุม่กลุม่
ตวัอย่าง	ผูวิ้จัยใช้วิธีการสุม่ด้วยวิธีการแบบแบ่งชั้น	(stratified	
random	sampling)	โดยใช้จังหวดัเป็นเกณฑ์แบ่งชั้นภูมิจาก
นั้นจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	(simple	random	sampling)
	 ขอบเขตวิจัยระยะที่	 2	 เป็นการน�าเสนอรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	15 
ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	(qualitative	research)
	 1.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ผู ้วิจัยจะน�าองค์ประกอบ
ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	15	ที่ได้
จากการวิจัยในระยะที่	 1	มาก�าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัด
ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	15	โดยอาศยั
แนวคิดและทฤษฎต่ีอไปนี	้ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงและทฤษฎี
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่	แนวคิดจิตปัญญาศึกษา	และแนวคิด
การสร้างรูปแบบ
	 2.	ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม	 เพ่ือพิจารณารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรม	ประกอบด้วย	นักวิชาการ	5	คน	
และผู้อ�านวยการโรงเรียน	5	คน	รวมทั้งหมด	10	คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 ระยะที่	 1	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	จ�านวน	1	ฉบับ	 เกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น�าเชิง
พหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา	 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	(rating	scale)	ตามแบบ	Likert	แบ่ง
เป็น	5	ระดับ	ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.988
	 ระยะที่	 2	 น�าผลวิจัยที่ได้จากการวิจัยในระยะที่	 1 
โดยผู้วิจัยน�าองค์ประกอบดังกล่าวมาร่างรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น�าพหุวัฒนธรรม	ซึ่งสังเคราะห์มาจากการสังเคราะห์
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการสร้างรูปแบบ	และทฤษฎี
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ร่วม	น�ามาบูรณาการกับผลการวิจัย 
ระยะที่	1	จากนั้นจึงน�าผลการวิจัยไปสนทนากลุ่ม	เครื่องมือ 
ดังกล่าวประกอบด้วย	1)	 เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม
เรื่อง	“รปูแบบภาวะผูน้�าเชิงพหวุฒันธรรมของผูบ้ริหารสถาน
ศึกษา”	 2)	ตัวผู้วิจัยเอง	 (research	 as	 a	 key	 instru-
ment)	ทั้งนี้ผู ้วิจัยถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทที่ส�าคัญที่สุดใน

กระบวนการวิจัย	 (ชาย	 โพธิสิตา,	 2554)	 เนื่องจากเป็น 
ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ง	 3)	 เทปบันทึกเสียง	 (tape	 recorder) 
เพื่อบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล	ผูว้ิจยัด�าเนนิการตามขั้นตอน	
ดังนี้
	 ระยะที่	 1	 ผู ้วจิัยท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บข้อมูลถึงผู ้บริหารโรงเรียนที่เป ็นกลุ ่มตัวอย่าง 
ส่งแบบสอบถามภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บรหิาร
พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ส่งทางไปรษณีย์	 ถึงกลุ่ม
ตัวอย่างและให้กลุ่มตัวอย่างส่งคืนทางไปรษณีย์ด�าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งทางไปรษณีย์และก�าหนดส่งข้อมูล
คืนภายใน	20	วัน	 เม่ือถึงก�าหนดส่งข้อมูลคืนหากไม่ได้รับ
แบบสอบถามครบตามจ�านวน	ผู้วิจัยติดต่อประสานงานทาง
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองอีกครั้ง	 เม่ือได้รับ 
แบบสอบถามคืนมาผู้วิจัยท�าการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามอีกครั้งก่อนการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
	 ระยะที่	 2	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	หลังจากที่ผู ้วิจัย
ได้ร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมแล้ว 
ผู้วิจัยจะด�าเนินการเพ่ือยืนยันรูปแบบดังกล่าวกับผู้ให้ข้อมูล
ส�าคัญ	โดยทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ	และท�าหนังสือเชิญอย่าง
เป็นทางการอีกครั้งส่งไปยงัผูท้รงคุณวฒุ	ิเพ่ือเข้าร่วมสนทนา
กลุ ่มที่คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เริ่มต้นด้วยการน�าเสนอผลการวิจัยในระยะที่	 1	และแสดง
กระบวนการจัดท�ารปูแบบ	ประกอบด้วย	อธิบายการจัดท�าตวั
บ่งชี	้การบรูณาการเนือ้หา	และจัดท�าหน่วยการเรียนรู	้รวมทั้ง 
กิจกรรม	หลังจากนั้นจึงเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิ	 สนทนากลุ ่ม 
หลังจากเสร็จสิ้นผู ้วิจัยจึงถอดเทปและน�าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์

 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ระยะที่	1	ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ท�าการวิเคราะห์โดยใช้ 
โปรแกรมส�าเรจ็รปูเพ่ือค�านวณค่าสถติต่ิางๆ	ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้ค่าเฉลี่ย	 (arithmetic	mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
(standard	deviation)	ของคะแนนจากแบบสอบถามวิเคราะห์
องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโดยใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	 (exploratory	 factor	
analysis)
	 ระยะที่	2	หลังจากถอดเทปการสนทนากลุ่ม	ผู้วิจัยน�า
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ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนือ้หา	(content	analysis)	
โดยเริ่มจากสรุปสนทนากลุ่มแต่ละประเด็นให้ได้ข้อความรู ้
และตรงตามวัตถุประสงค์จากนั้นจึงจัดระบบการจ�าแนก
ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ	โดยการจัด
ใส่สัญลักษณ์ในการเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ข้อมูล	 เชื่อม
โยงข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเข้าด้วยกัน	โดยน�าข้อมูล
มาสร้างความสัมพันธ์	 ให้สัมพันธ์กับหมวดหมู่ที่ก�าหนดไว้
และใช้ข้อความ	ภาษาที่เป็นเหตุเป็นผลกัน	โดยพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ

 สรุปผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยครั้งนี้	 มีสาระส�าคัญสรุปตามวัตถุประสงค	์
ได้ดังนี้
	 1.	ก า ร วิเ ค ร า ะห ์ อ งค ์ ป ร ะ กอบภา ว ะผู ้ น� า เ ชิง 
พหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	15	สรปุได้	5	องค์ประกอบ	คือ
	 	 1.1	 การแสดงออกทางจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นการให้ความส�าคัญแก่
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาอย่างเสมอภาค	มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ	ที่มีอยู่ในสถานศึกษาเป็นอย่างดี	
แสดงทศันคตทิีดี่ต่อทกุวฒันธรรมอย่างเท่าเทยีมกนั	สามารถ
อธิบายหลักการท�างานด้านพหุวัฒนธรรมแก่บุคลากร	มีการ
ก�าหนดโครงสร้างการท�างานที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สงัคมทีมี่ความหลากหลายทางวฒันธรรมอย่างชดัเจนใช้หลัก
การบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ความส�าคัญกบัส่วนรวมมากกว่า
ส่วนบุคคล	 ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท�างาน 
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับทุกคน	มีความใจกว้าง	 ไม่เห็นแก่ตัว	
ตรงต่อเวลา	และบริหารเวลาได้ดี	 มีความสามารถในการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร	ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ	เป็นทีย่อมรบัของบคุลากรและชมุชน	
โดยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งที่ตนนับถือและกิจกรรม
ของศาสนาที่ต่างจากตน	ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรม 
ใช้การขอโทษและให้อภัยเพ่ือลดความรู้สึกแบ่งแยกอันเกิด
จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือพยายามหลีกเล่ียง 
ความขัดแย้งที่เกิดจากความคิดเห็นที่หลากหลายของ
บุคลากรและผู้เรียน	และพยายามให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
	 	 1.2	 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู ้เรียน
เป็นการส่งเสริมให้บคุลากรมีความตระหนกัในความแตกต่าง

ระหว่างบคุคลและความอ่อนไหวทางวฒันธรรมของบคุลากร
และผู้เรียนซึ่งเป็นบทบาทส�าคัญในการเสริมสร้างเจตคติใน
เรื่องการยอมรับในตัวบุคคลโดยปราศจากอคติ	สนับสนุน
ให้บุคลากรได้รับการอบรมและกระตุ้นให้บุคลากรมีความ
ตระหนักเกี่ยวกับการสร้างชุมชนพหุวัฒนธรรม	 จัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม	สนับสนุนให้ครูใช้สื่อและการวัดผลประเมินผล
ที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้เรียน 
ส่งเสริมให้มีการท�าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมของ
ผู้เรียนมีการนิเทศเพ่ือประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรม
	 	 1.3	 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และเข ้าใจ 
เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นการก�าหนด
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามแนวทางพหุวัฒนธรรม	 มีการสรรหาบุคลากรที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมาท�างานร่วมกันเพ่ือสะท้อนถึง
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยกระตุ้นให้ครูมีการ 
สนทนาข ้ามวัฒนธรรมทั้งในชั้นเรียนและในโรงเรียน	
สนับสนุนให้มีการตั้งชุมนุมเพ่ือเปิดโอกาสและกระตุ้นให ้
ผูเ้รียนเกดิการเรยีนรูแ้ละยอมรบัในความแตกต่างระหว่างกนั
	 	 1.4	 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	การสร้าง
ความสมัพันธ์ทีดี่กบัผูท้ีม่าจากวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั	เข้าใจ
และให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมของชุมชนโดยการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ	ของชุมชนอย่างสม�่าเสมอและเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
	 	 1.5	 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นการตระหนักถึงความส�าคัญ
ของหลกัสตูรสถานศกึษาและการเรียนการสอนพหวุฒันธรรม
ศึกษาโดยสนับสนุนให้มีการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความแตกต่างทางเชื้อชาต	ิ
ศาสนาและวฒันธรรมของผูเ้รียน	เป็นผูน้�าในการจดัโปรแกรม
หรือกิจกรรมทางการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้เรียน 
โดยส่งเสริมให้ครูเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
	 2.	รูปแบบผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถาน
ศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	15 
ประกอบด้วย
	 	 2.1	 ตัวชี้วัด	22	ตัว
	 	 2.2	 หน่วยการเรียนรู	้จ�านวน	4	หน่วย	ได้แก่	หน่วยที	่1 
รู้จักตนเอง	หน่วยที่	2	 จัดการองค์กร	หน่วยที่	3	สอนงาน

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ชวลิต เกิดทิพย์, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, สุดารัตน์ พรหมแก้ว, และ บรรจง ฟ้ารุ่งสาง 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

วิชาการ	และ	หน่วยที่	4	สานสัมพันธ์ชุมชน	แต่ละหน่วยมี
เนื้อหา	วัตถุประสงค์และกิจกรรม
	 	 2.3	 กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วย	ประกอบด้วย
	 	 	 หน่วยที่	 1	 รู้จักตนเอง	 มี	4	กิจกรรม	 ได้แก	่
กิจกรรมฉันคือใคร	กิจกรรมทิศ	4	กิจกรรมฟังเรื่องความ
แตกต่าง	และกิจกรรมปั้นดินทบทวนความขัดแย้ง
	 	 	 หน่วยที่	2	จัดการองค์กร	มี	4	กิจกรรม	ได้แก่	
กจิกรรมคนวยั	Gen	กจิกรรมสงัเกตหรือตคีวาม/เหมารวมใน
เรื่องความแตกต่าง	กิจกรรมพาดหัวข่าวใหม่	และ	กิจกรรม
สามเหลี่ยมความรู้สึก
	 	 	 หน่วยที่	 3	 สอนงานวิชาการ	 มี	 3	กิจกรรม	
ได้แก่	 กิจกรรมวิเคราะห์เนื้อหาท�าให้เข้าใจผิดและความ 
คลาดเคลื่อน	กิจกรรมอะไรส�าคัญส�าหรับชีวิตของนักเรียน	
และกิจกรรมสอนอย่างไรในความหลากหลาย
	 	 	 หน่วยที่	 4	สานสัมพันธ์ชุมชน	 มี	3	กิจกรรม	
ได้แก่	กิจกรรมแผนที่ชุมชน	กิจกรรมนักข่าวประจ�าหมู่บ้าน	
และกิจกรรมเข้าใจประวัติศาสตร์	

 อภิปรายผล
	 1.	ผลการวิเคราะห์ภาวะผู ้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา	เขต	15	ปรากฏว่าได้	5	องค์ประกอบ	คือ	
	 	 1.1	 องค์ประกอบการแสดงออกทางจริยธรรมบน
พ้ืนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพฤติกรรม
ที่ผู้บริหารแสดงให้บุคลากร	นักเรียน	และชุมชน	ได้เห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ
ทีมี่อยูใ่นสถานศกึษามากน้อยเพียงใด	สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ	ชัยเสฏฐ์	พรหมศรี	 (2551)	ที่กล่าวว่า	พฤติกรรมที่มี
จริยธรรมของของบุคคลเป็นพฤติกรรมที่ท�าตามการยอมรับ
ของบรรทัดฐานทางสังคมโดยทั่วไปเนื่องจากจริยธรรม
เป็นเรื่องที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อของบุคคล	และ
แนวคิดทางสังคมซ่ึงมีความผันผวนจากบุคคลสู ่บุคคล 
จากสถานการณ์สูส่ถานการณ์	และจากวฒันธรรมสูว่ฒันธรรม	
การแสดงพฤติกรรมที่มีจริยธรรมเป็นภาพที่สะท้อนได้อย่าง
ชัดเจนถึงการค�านึงถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมและการนึกถึง
บุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นหลักการที่ส�าคัญประการแรกของเรื่อง
มนุษยสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นสิทธิเสรีภาพ	และความเท่าเทียม
กันของบุคคลในการอยู่ร่วมกันและมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติต่อ 
ทุกคนด้วยความเสมอภาคกัน	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	
สิริถาวร	ดิศรพงศ์	 (2553)	ที่ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	 เขต	1 

พบว่า	 ผู ้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรม
ด้านการปฏิบัติต่อสังคมมีค่าเฉล่ียสูงกว่าด้านอ่ืนๆ	ดังนั้น 
การที่ผู ้บริหารให้ความส�าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ทางศาสนาทั้งที่ตนนับถือและกิจกรรมของศาสนาที่ต่างจาก
ตนนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความตระหนักถึง
ความส�าคัญทางศาสนาส่งผลให้ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรและชุมชน
	 	 1.2	 องค์ประกอบการส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของผู ้เรียนเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนัก
ในความแตกต่างระหว่างบุคคลและความอ่อนไหวทาง
วัฒนธรรมของผู้เรยีนโดยสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีส่อดคล้องกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม	
สอดคล้องกับแนวคิดของ	Gay	(2004,	อ้างถึงใน	เอกรินทร์	
สงัข์ทอง,	2551)	ทีก่ล่าวว่า	พหวุฒันธรรมศกึษามีความส�าคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน	
โรงเรียนจ�าเป็นต้องจดัการศกึษาให้สอดรบักบัความแตกต่าง 
ของผู ้เรียนในด้านต่างๆ	 โดยควรค�านึงถึงประเด็นสอง
ประเด็น	 คือ	ความเป็นจริงทางสังคม	และความเกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์ของผู้เรียน	นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องมีความ 
รับผิดชอบโดยตรงต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ซ่ึงรวมถึงการบูรณาการวัฒนธรรมของผู้เรียนเข้ากับการ
เรียนการสอน	 เพราะผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาต	ิ
ศาสนา	ภาษา	และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	จะมีทัศนคติ	
ค่านิยมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน	การใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู ้เรียนจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น	สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ	เกศกนก	โลหะวิจารณ์	 (2552)	ที่ศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังคมพหุวัฒนธรรม
กรณีศึกษาโรงเรียนสู่ฝันวิทยา	(นามสมมติ)	สังกัดส�านักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาปัตตาน	ีเขต	1	พบว่า	โรงเรียนมีการบริหาร 
หลักสตูรโดยจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษาทีส่อดคล้องกบัสงัคม
พหุวัฒนธรรม	 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	
ก�าหนดการวัดผลและประเมินผลทางการเรียนการสอน 
อย่างชัดเจนและน�าผลการวัดผลและประเมินผลมาปรับปรุง
การเรียนการสอน	 และยังสอดคล้องกับผลการวจิัยของ 
ขวัญจิตต์	 เนียมเกตุ	 (2552)	ที่ศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่
การศกึษานครศรีธรรมราช	เขต	3	พบว่า	ภาวะผูน้�าทางวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากเรียงล�าดับได้ดังนี้	
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน	ด้านการบริหาร
หลักสูตร	ด้านการวัดผลประเมินผล	ด้านการพัฒนาสื่อ
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อุปกรณ์การเรียนการสอน	ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา	 ส่วนด้านการนิเทศการสอนอยู ่ในระดับน้อย 
การด�าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมถึงการนิเทศ
การสอนถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของผู้บริหาร	 ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ	หวน	พินธุพันธ์	(2528,	อ้างถึงใน	จอมพงศ์	
มงคลวนิช,	2555)	ที่กล่าวว่า	การนิเทศการสอนเป็นความ
พยายามของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะปรับปรุง	 ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให้
ดีขึ้น	ท�าให้เกิดการเพิ่มพลังในการปฏิบัติงานของครู	รวมทั้ง 
ให้ครูเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพและก่อให้เกิดผลใน 
ขั้นสดุท้าย	คือ	การศกึษาของผูเ้รียนก้าวไปอย่างมีประสทิธิภาพ
	 	 1.3	 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และเข ้าใจ 
เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม	เป็นการกระตุ้นให้
ครมีูการสนทนาข้ามวฒันธรรมทั้งในชั้นเรียนและในโรงเรียน
เพราะบุคลากรและนกัเรียนทีมี่ความแตกต่างกนัในด้านภาษา	
ศาสนา	และวัฒนธรรม	ย่อมมีทัศนคติและความคิดเห็น 
ที่แตกต่างกัน	การได้สนทนากันจะช่วยให้มีความเข้าใจที่
ตรงกัน	 เช่นเดียวกับ	ชัยเสฎฐ์	พรหมศรี	 (2551)	ที่กล่าวว่า 
ความแตกต่างของบุคคล	 คือ	ทัศนคติของบุคคลที่มีความ
แปรผันจากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่งความแตกต่างของ
บุคคลมีผลสืบเนื่องมาจากความแตกต่างทางกายภาพ 
ทางจิตวิทยา	และทางอารมณ์เม่ือผสมผสานเข้าด้วยกัน
ทั้งหมดก็ท�าให้เกิดคุณลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะตนของ
บุคคล	 ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญดังที่	จอมพงศ์	
มงคลวนิช	(2555)	ได้ให้เหตุผลส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ไว้ว่า	 1)	 เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากรให้สามารถน�า
ความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การมาก
ที่สุด	 2)	 ช่วยให้บุคลากรท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	ลด
ความผิดพลาดในการท�างาน	ประหยัดทรัพยากร	ประหยัด
เวลา	3)	เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู ้
ความสามารถทกัษะและทศันคต	ิมีความพร้อมในการก้าวหน้า 
ในต�าแหน่งหน้าที่	ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูมีการสนทนาข้าม
วฒันธรรมทั้งในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพ่ือให้ผูเ้รียนเกดิการ
เรียนรูแ้ละยอมรบัในความแตกต่างระหว่างกนั	สอดคล้องกบั
ผลการวิจัยของ	อนันต์	แวอุมา	 (2551)	ที่ศึกษาการพัฒนา
บุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี	 เขต	1	พบว่า	ระดับ
การพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	
ด้านการฝึกอบรม	ด้านการพัฒนาตนเอง	และด้านการศึกษา
	 	 1.4	 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยการ

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของชุมชนอย่างสม�่าเสมอโดยเฉพาะ
ผู ้บริหารที่มาจากต่างวัฒนธรรมจะช่วยให้ชุมชนยอมรับ 
ผู้บริหารและเกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน	ช่วยเหลือเกื้อกูล 
ซ่ึงกันและกัน	 ส่งผลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กจิกรรมของโรงเรียนด้วยความเตม็ใจ	สอดคล้องกบั	ปรียาพร 
วงศ์อนุตรโรจน์	 (2544)	ที่กล่าวว่า	ทักษะการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นความสามารถที่แต่ละคนจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน	
ผู้บังคับบัญชา	หรือลูกค้า	ทักษะการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลมีดังนี้	 1)	 รู ้จักและไว้วางใจในบุคคลอ่ืน 
การรู้จักบุคคลอ่ืนยังไม่เพียงพอ	การไว้วางใจในตัวบุคคล
อ่ืนกเ็ป็นสิง่จ�าเป็นทีจ่ะสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลด้วย 
2)	การติดต่อกับบุคคล	อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องไม่มี
ความล�าเอียง	3)	การยอมรับและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
และ	 4)	 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผลร่วมกัน	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ	 วิจิตรา	 แซ่เล่า	 (2552)	 ที่ศึกษาภาวะผู ้น�าเชิง 
พหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูใน
อ�าเภอหนองจิก	จังหวัดปัตตานี	พบว่า	ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
	 	 1.5	 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้เรียน	 เป็นสิ่งที่ผู ้บริหาร
สถานศึกษาควรสนับสนุนให ้มีการจัดท�าอย ่างจริงจัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรท้องถิ่นซ่ึงโรงเรียนสามารถ 
จัดท�าให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนได้	 ดังที่ 
อามัดไญน	ีดาโอะ	(2551)	ได้กล่าวไว้ว่า	การศกึษาพหวุฒันธรรม 
ทกุรปูแบบนั้นเน้น	“มนษุยสมัพันธ์”	และการผสมผสานลกัษณะ
ต่างๆ	 ดังนั้นหลักสูตรที่ได้จึงจะเป็นการเน้นในเรื่องกลุ่ม
ชนชาตแิละวฒันธรรมในเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของ
นักเรียนและลดความตึงเครียดเรื่องวัฒนธรรมและเชื้อชาต ิ
ในชั้นเรียนลงจะเอ้ือต่อการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรม
โดยหลักสูตร	แนวคิด	ประสบการณ์	ประเด็นและปัญหา
ต่างๆ	จากทัศนคติและมุมมองเรื่องกลุ่มชนจะต้องรวมอยู่
ในหลักสูตรของโรงเรียน	หลักสูตรจะต้องแสดงให้เห็นถึง
การเปล่ียนแปลงและวิธีการด�าเนินการทางสังคมที่มีต่อการ
ศึกษาพหุวัฒนธรรมมากกว่าที่จะเป็นส่วนเสริมของรายวิชา
หลักสูตรนั่นย่อมหมายความว่า	จะต้องมีการปรับแนวคิด
ของหลักสูตรโดยการท�าให้เนื้อหาชนกลุ่มน้อยเข้ามาเป็น 
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรไม่ใช่แยกออกจากหลักสูตรหรือเป็น
ส่วนเสริมของหลกัสตูรสอดคล้องกบั	Banks	(2013)	ทีก่ล่าวว่า 
ความส�าคัญของพหุวัฒนธรรมศึกษาอยู่ที่การเข้าใจกรอบ
แนวคิดส�าคัญ	 ซ่ึงปรากฏอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน	

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ชวลิต เกิดทิพย์, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, สุดารัตน์ พรหมแก้ว, และ บรรจง ฟ้ารุ่งสาง 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ทั้งนีส้ามารถแบ่งได้	4	รปูแบบหลักคือ	1)	รปูแบบการกระจาย
เนือ้หา	2)	รปูแบบเพ่ิมเตมิเนือ้หา	3)	รปูแบบการเปลีย่นแปลง
เนือ้หาและ	4)	รปูแบบการปฏบิตัทิางสงัคม	และยงัสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ	นงนุช	 กั้งยอด	 (2552)	 ที่ศึกษาการ
บริหารเชิงกลยุทธ์สถานศึกษายอดนิยมของรัฐและเอกชน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นราธิวาส	เขต	2	ท่ีให้ข้อเสนอแนะด้านการวางแผนกลยทุธ์ว่า 
สถานศึกษาควรปรับหลักสูตรในสถานศึกษาทุกประเภท 
ทุกสังกัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียนทั้ง 
ไทยพุทธและมุสลิม	และด้านการปฏบิตัติามกลยทุธ์การศกึษา
ควรจัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
	 2.	จากผลการวิจัยในระยะที	่1	ได้องค์ประกอบภาวะผูน้�า
เชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	15	จ�านวน	5	องค์ประกอบ 
ได้แก่	 การแสดงออกทางจริยธรรมบนพ้ืนฐานของความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม	การส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ 
ผู้เรียนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กบัชมุชนและการพัฒนาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความหลาก
หลายทางวฒันธรรม	ในแต่ละองค์ประกอบนีผู้ว้ิจัยพิจารณาถงึ
การพัฒนาเป็นหลักสตูรเพ่ือพัฒนาผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดั
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	15	ควรมีการ 
บูรณาการองค์ประกอบให้มีเนื้อหา	 โดยจัดหมวดหมู ่
โครงสร้างองค์ประกอบไว้เป็นระบบและให้สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิด	จัดความเชื่อมโยงหลักสูตรระหว่างพฤติกรรม	
และค่านิยมพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกันและพิจารณาโครงสร้าง
ทฤษฎีในเชิงลึก	 ได้แก่	ความเชื่อ	ค่านิยม	และความรู้สึก	
(Hibbert	 &	Hibbert,	 2014)	 จากนั้นจึงเทียบเคียงกับ 
การสร้างหลักสูตรที่แยกแยะรายละเอียดหมวดวิชาให้เป็น
หัวข้อย่อย	 เพ่ือให้ขอบข่าย	รายละเอียดแต่ละประเด็นของ
หลักสูตรมีความชัดเจนยิ่งขึ้น	(เริงลักษณ์	โรจนพันธ์,	2529)
แบ่งเป็น	4	หน่วย	ได้แก่	หน่วยที่	1	รู้จักตนเอง	หน่วยที่	2	
จัดการองค์กร	หน่วยที่	3	สอนงานวิชาการ	และหน่วยที่	4 
สานสมัพันธ์ชมุชนในแต่ละหน่วย	ผูว้ิจัยได้ก�าหนดจดุประสงค์
การเรียนรูใ้นแต่ละหน่วย	เม่ือพิจารณาหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
ในหลักสูตรเป็นที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยก�าหนดให้ผู้บริหารสถาน
ศกึษาเริ่มต้นเรียนรูห้น่วยการเรียนรูท้ี	่1	“การรูจั้กตวัเอง”	ก่อน 
เพ่ือผู้บริหารสถานศึกษาเปิดใจ	 พิจารณาอย่างใคร่ครวญ	
และท�าความเข้าใจตนเองในมุมมองความคิดเดิมของตน
และเชื่อมโยงกบัการเผชิญกบัสภาพความเป็นจริงทีแ่ตกต่าง
ไปจากกรอบความเคยชินของตน	 (ปราณี	อ่อนศรี,	 2557;	

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา,	2552)	ทั้งนี้
ผู ้วิจัยได้พิจารณาทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา
ของนักการศึกษาด้านการเปล่ียนแปลงหลายท่าน	Fullan	
(2001)	Fullan	และ	Stiegelbauer	(1995)	Havelock	และ	
Zlotolow	(1995)	ได้กล่าวถงึการเปล่ียนแปลงว่าเป็นสิง่ทีซ่บั
ซ้อน	จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง	Lewin	 (1996,	
cited	 in	Schein,	2002)	นักจิตวิทยาได้เสนอแนะขั้นตอน
ของกระบวนการแรกของการเปลี่ยนแปลงคือ	ระยะยอมรับ
ถึงความจ�าเป็น	 (unfreezing)	โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
และยอมรับจากภายในเป็นการเริ่มต้น
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	2	การจัดการองค์กร	มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ 
ผูร่้วมงาน	และวางแผนการด�าเนนิงานจัดองค์การสอดคล้อง
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมขององค์กรในการ 
บูรณาการองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรม	 จาก 
ผลระยะที่	1	แล้ว	ผู้วิจัยพิจารณาใน	2	หลักการ	หลักการแรก 
คือ 	 การบริหาร โรง เรียนตามแนวทางที่ บัญญัติ ให  ้
สถานศกึษาเป็น	“นติบิคุคล”	ในกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธกิารนับเป็นการปฏิรูปการศึกษา 
ครั้งส�าคัญของประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่
แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ที่มุ่งหวังยกระดับการ
ศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาได้อย่างทั่ว
ถึงมีคุณภาพโดยได้บัญญัติให้มีกระจายอ�านาจการบริหาร
จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ	งบประมาณ	การบริหารบุคคล
และงานบริหารทั่วไป	การจัดองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชนที่จัดบริการสาธารณะย่อมจะมีอิสระ
ในการบริหารทั้งด้านทรัพยากรบุคคลและอ�านาจหน้าที่ใน
กรอบทีก่ฎหมายให้อ�านาจไว้ในรายละเอียดดังกล่าว	โรงเรียน
ต้องประยุกต์หลักการให้มีความสอดคล้องกับบริบทที่ตั้ง
ของโรงเรียนซ่ึงเป็นที่ทราบกันดี	 โดยเฉพาะใน	สพม.	15	
สภาพพ้ืนที่ในชายแดนภาคใต้	 มีบริบทความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นในพ้ืนที่จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องออกแบบโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมที่กล่าวไว้	และหลักการที่สอง	พิจารณา
โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแนวคิดพหุวัฒนธรรม	
เนื่องจากความเป็นองค์กรมีอิทธิพลต่อบุคลากรในที่ท�างาน
เป็นอย่างยิง่	ปัจจัยส�าคัญของการรวมกลุม่ในองค์การเกดิได้
หลายปัจจัย	ปัจจัยหนึ่งของการรวมกลุ่มของคน	คือ	ความ
เหมือนและคล้ายคลึงกนั	เช่น	เพศ	วยั	ความถนดั	ความชอบ 
เป็นต้น	 ดังนั้นหากน�าแนวคิดพหุวัฒนธรรมมาพิจารณา
ร่วมกับองค์ประกอบพ้ืนฐานในการจัดองค์การ	ยกตัวอย่าง
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เช่น	การแบ่งงานตามความถนัด	หรือสายการบังคับบัญชา	
การรวมอ�านาจและการกระจายอ�านาจการประสานกิจกรรม	
เป็นต้น	องค์ประกอบเหล่านี้ควรพิจารณาลักษณะความเป็น
ปัจเจกบุคคลที่มีความหลากหลาย	 เพ่ือให้การด�าเนินงาน
ในองค์กรมีประสิทธิภาพ	ลดปัญหาด้านขวัญและก�าลังใจ
ปัญหาการตดิต่อสือ่สาร	และปัญหาการประสานงาน	(วชัรินทร์ 
หนูสมตน	และ	ชวลิต	 เกิดทิพย์,	2560)	 ดังนั้นการพัฒนา
บุคลากรและการท�าความเข้าใจความแตกต่างในองค์การ
โดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นส�าคัญจงึจ�าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนา
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	3	การสอนงานวิชาการงานวิชาการ
นับเป็นหัวใจส�าคัญของสถานศึกษาเป้าหมายในหน่วยการ
เรียนรูน้ีมุ่้งให้ผูบ้ริหารจัดท�าหลักสตูรสถานศกึษาทีส่อดคล้อง
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้เรียน	สนับสนุนให้
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม	และวางแผนการนิเทศ	ติดตามการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Banks	 (1994) 
ได้กล่าวถงึภาระงานวิชาการทีโ่รงเรียนต้องรบัผดิชอบในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาเพือ่ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศึกษา	
ดังนี้	หลักสูตรของโรงเรียนควรจะมีการปรับเพ่ือให้สะท้อน 
มุมมองของชนกลุ่มน้อยมากขึ้นเทคนิคการสอนสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนและการตรวจสอบและประเมินผล 
อย่างสม�่าเสมอหากจะพิจารณาเฉพาะสาระการเรียนรู  ้
เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมนั้น	 ผู ้บริหารสถานศึกษาและคร ู
ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทัง้ด้านเนื้อหา	ทักษะ	กิจกรรม
การเรียนรู้	ทั้งนี้	Banks	และ	Banks	 (1998)	 ได้กล่าวถึง
รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรที่ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมและ
การน�าหลกัสตูรไปใช้ว่า	ควรมีการบรูณาการเนือ้หา	(content	
integration)	 เป็นการเพ่ิมหรือปรับเนื้อหาโดยครูใช้ตัวอย่าง
และเนื้อหาจากประสบการณ์จริง	และเนื้อหาจากหลากหลาย
วัฒนธรรมและกระบวนการสร้างความรู้	(knowledge	con-
struct)	เป็นกระบวนการที่ครูช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ	ตรวจสอบ	
และพิจารณาดูสิ่งที่เรียกว่ามีอคติทางวัฒนธรรมหรือไม่	และ
เป็นการเปิดโลกใหม่ตามที่นักเรียนคิดเห็น	และค้นพบด้วย
ตัวเองรวมไปถึงการลดอคติ	 (prejudice	 reduction)	 เป็น
กิจกรรมที่มีเนื้อหามุ่งพัฒนาทัศนคติด้านบวกต่อกลุ่มคนที่
มีวัฒนธรรมต่างไปจากตนเอง	ที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือวิธีการ
สอนแบบเน้นความเสมอภาค	 (equity	pedagogy)	ครูควร
วิเคราะห์วิธีการและรูปแบบการสอนของตนเองเพ่ือดูว่ามี
ความเป็นพหุวัฒนธรรมมากน้อยเพียงใด	 เพ่ือให้เกิดความ
เสมอภาค	ครูควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น	ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควร
มีความเข้าใจ	 มีกระบวนทัศน์ที่จะชี้น�า	และร่วมด�าเนินการ
ในงานวิชาการให้เข้มแข็ง	อนึ่ง	Nieto	 (2004)	ได้เสนอแนะ
เพ่ิมเติมว่า	 เม่ือปรับโครงสร้างองค์การ	 พิจารณาทบทวน
หลักสตูรแล้ว	เราสามารถพิจารณาถงึระดับความเข้มข้นของ
โรงเรียนที่เน้นพหุวัฒนธรรมแตกต่างกัน	 ได้แก่	 โรงเรียนที่
เน้นวัฒนธรรมเดียว	 โรงเรียนที่มีการยอมรับความเป็นพหุ
วัฒนธรรม	โรงเรียนที่เคารพความเป็นพหุวัฒนธรรม	และ
โรงเรียนตามแนววิถีพหุวัฒนธรรมโดยสมบูรณ์	 ดังนั้นเพ่ือ
ให้แยกให้เห็นระหว่างความแตกต่างโรงเรียนที่มีวัฒนธรรม
เดียว	กบัโรงเรียนเริ่มต้นมีพหวุฒันธรรมทีบ่างเบาไปถงึระดับ
เข้มนั้นควรเริ่มต้นพิจารณาจากการจัดโครงสร้างองค์การที่
เน้นความหลากหลายเป็นส�าคัญ	
	 หน่วยการเรียนรู้ที่	4	สานสัมพันธ์ชุมชนเพื่อให้ผู้บริหาร
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	ปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญส�าหรับ
การบรหิารงานในสถานศึกษา	 คือ	ชุมชน	พระราชบัญญัต ิ
การศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ในหมวด	4	แนวการจดัการศกึษา 
มาตรา	29	กล่าวว่า	“ให้สถานศกึษาร่วมกบับคุคล	ครอบครวั	
ชุมชน	องค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เอกชน	
องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	สถาบันศาสนา	สถานประกอบ
การ	และสถาบันทางสังคมอ่ืน	ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน	 เพ่ือให้ชุมชน 
มีการจัดการศกึษาอบรม	มีการแสวงหาความรูข้้อมูล	ข่าวสาร	
และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ	เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
รวมทั้งหาวิธีการสนบัสนนุให้มีการเปล่ียนแปลงประสบการณ์
การพัฒนาระหว่างชุมชน”	ด้วยเหตุความจ�าเป็นดังกล่าว	
สถานศึกษาจึงเป็นองค์กรหลักที่เป็นที่พ่ึงของคนในชุมชน	
และสถานศึกษาเองควรมีความรับผิดชอบและดูแลชุมชน
ด้วยเช่นกัน	(Sanders	&	Epstein,	1998)	สถานศึกษาควร
ให้ความส�าคัญในการด�าเนนิการสร้างความสมัพันธ์กบัชมุชน
ด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	และ
ท�าให้การด�าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการ
เรียนการสอน	ทั้งนี้ผู ้บริหารต้องค�านึงถึงลักษณะเฉพาะ
ของบริบททางสังคมเช่นกัน	 (ประสิทธิ	์ เผยกล่ิน	และคณะ,	
2560)	กจิกรรมในการสร้างความรู	้เรียนรูร่้วมกนัของหน่วยนี ้
จึงเน้นให้ท�างานร่วมกันท่ามกลางผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	
และชุมชน	เพื่อมุ่งเน้นให้เข้าใจความรู้สึก	และจุดยืนของกัน
และกัน
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 ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

 ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.1	 ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาควรจัดท�านโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับบุคลากรให้เรียนรู ้และเข้าใจ 
เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง	และ
รูปแบบการพัฒนาฯ	นี้ยังเหมาะกับผู ้บริหารสถานศึกษา 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาด้วย
	 	 1.2	 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรประยุกต  ์
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา	 ใน	สพม.15	 ได้โดยแบ่งเป็นระยะของการ 
ฝึกอบรมให้เหมาะสมกับภาระงาน	
	 	 1.3	 วิธีการฝึกพัฒนาภาวะผูน้�าเชิงพหวุฒันธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา	ใน	สพม.15	ค่อนข้างเป็นการพัฒนา
จากภายในสูภ่ายนอก	กล่าวคือค่อนข้างเป็นนามธรรม	ดังนั้น 
การน�ารูปแบบไปใช้จึงจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจหลักสูตร 
การใส่ใจในการเลือกวิทยากรกระบวนการ	 และสถานที่ 
ที่เหมาะสม

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	 ควรพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การวัดภาวะผู้น�า
เชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา	ใน	สพม.15	
	 	 2.2	 ควรน�ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าเชิงพหุ-
วัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาไปทดลองใช้เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบดังกล่าว
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